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 مدير املدرسة

 مدير املدرسة  الوظيفي  املسمى

 االرتباط التنظيمي 
 يرتبط بمدير مكتب / إدارة التعليم

 بقسم إدارة التعليم املستمر في إدارة التعليم( في مدارس التعليم املستمر يرتبط 

 الهدف 

اإلشراف على املدرسة ومتابعة مستوى األداء والتخطيط والتنظيم الرعاية شؤون الطالب في  

املدرسة ومعالجة جميع القضايا املتعلقة بهم تربوية وتعليمية لتحقيق األهداف وتحسين نواتج  

 التعلم. 

المؤهالت والخبرات  

 المطلوبة 

 :شهادة جامعية أو أعلى 

أو ترأسه لفرق عمل ذات   عضوية في اللجان ذات العالقة بالوظيفة،  -معلم ممارس فأعلى .  

 سنوات كوكيل مدرسة.  3سنوات في التدريس و  6سنوات، منها   6خبرة - عالقة

 الوظيفية:  واملسؤوليات   املهام
 .واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلكتعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي  .1

 . قيادة عملية إعداد خطة املدرسة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها، بما يحقق االستفادة املثلى من الخبرات واملواهب واملوارد في املدرسة .2

 واستثمار الوقت واملوارد لتحسين نواتج التعلم وجودة الخدمة املقدمة، والسالمة املدرسية.   الحفاظ على كفاءة وفعالية األداء داخل املدرسة، .3

من الفكر   اإلشراف على تنفيذ برامج الوعي الفكري وخططه وقواعد املعتمدة، وتعزيز الوسطية واالعتدال الفكري والتأكد من سالمة البيئة التعليمية .4

 .املتطرف والظواهر السلبية

 حماية مجتمع املدرسة من كل ما يؤدي إلى املخالفات الفكرية أو ضعف االلتزام الوطني بما ال يتماش ى مع الوسطية واالعتدال الفكري.  .5

 .تابعة حاالت املخالفات أو االشتباه في املخالفات للسياسات العامة، وااللتزام الفكري والوطنيم  .6

 لة بينهم ووضع األهداف الفردية ومؤشرات األداء الرئيسية لكل من منسوبي املدرسة، ومناقشتها معهم.  تحديد االحتياج من الكوادر املهنية واملفاض .7

 .توزيع املهام والواجبات على منسوبي املدرسة واصدار التكاليف الالزمة إلنجاز أعمالهم .8

توى وفعالية أساليب التدريس وتقديم التوصيات قيادة عملية تحليل ومراجعة تقدم الطالب داخل املدرسة من أجل تقييم عملية توصيل املح .9

 املناسبة.

من أنها   مراجعة وتقويم أداء منسوبي املدرسة بشكل دوري، ومناقشتهم وتقديم تغذية راجعة بناءة لهم، واعتماد التقويم النهائي ألدائهم، والتأكد  .10

 تتماش ى مع اللوائح والتعليمات. 

 وبي املدرسة، وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لهم ورفعها ملكتب التعليم.توفير التوجيه املناسب لتحسين أداء منس  .11

 تمكين املوظفين واشراكهم في اعداد الخطة التشغيلية وتحسين العمليات داخل املدرسة بما يعزز لديهم شعور االنتماء للمدرسة   .12

 .وارد لتحقيق السالمة املدرسية، وجودة الخدمة املقدمةالحفاظ على كفاءة وفعالية األداء داخل املدرسة، واستثمار الوقت وامل .13

 .التأكد من وجود نظام مناسب إلدارة املدرسة وملراجعة وتحسين العمليات الرئيسية .14

 العمل مع وكالء املدرسة الرسم الخطط التطويرية ألداء املوظفين  .15

 حسين األداء املدرس ي.  تشجيع منسوبي املدرسة على االستفادة من الخبرات املكتسبة والتطوير في ت  .16

 اإلشراف على تهيئة بيئة تعليمية محفزة داخل املدرسة، ورفع الروح املعنوية بين املعلمين والطالب وأولياء األمور.    .17

 اف األداء مراجعة أداء مبادرات املدرسة وأهدافها وإجراء حوارات حول األداء مع منسوبي املدرسة مبني على تقارير األداء للتأكد من تلبيتها ألهد  .18

   ۰ متابعة التحصيل الدراس ي وتقدم الطالب داخل املدرسة، وفعالية أساليب التدريس واتخاذ اإلجراءات املناسبة  .19
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ت التدريس واستخدام استراتيجيات التعلم داخل الفصول الدراسية وفق الجدول الزمني املخصص لها وبما يضمن تحقيق  اإلشراف على عمليا .20

 أهداف املقررات الدراسية 

 مور األ توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة وذلك بتوفير الدعم املستمر لالحترام واالنضباط ورفع الروح املعنوية بين املعلمين والطالب واولياء  .21

التعليمات  إدارة عمليات االنضباط داخل املدرسة ومتابعة حضور املعلمين والقيام بالتربيات املالئمة ملعالجة العجز الطارئ من داخل املدرسة وفق  .22

 املعتمدة  

(  5ص )متابعة التزام املعلمين بتخصيص حصتين أسبوعية من حصص اللغة العربية في املرحلة االبتدائية لتعزيز الفهم القرائي لدى الطالب، وتخصي .23

اقع أربع حصص يومية لتنفيذ أنشطة الكتابة والخط العربي  ( ۱۰ -دقائق للصفوف األولية و )ه  دقائق للصفوف العليا من الحصة الدراسية بو

قرائي لدى الطالب  والقراءات اإلثرائية وتعزيز الفهم القرائي، ومتابعة تفعيل كافة املعايير واإلجراءات ذات العالقة ببرنامج تحسين األداء الكتابي وال

 والطالبات في املرحلة االبتدائية.  

زام الفكري والوطني بما ينافي الوسطية واالعتدال الفكري في  رصد حاالت املخالفات الفكرية، أو االشتباه في وجود مخالفات للسياسات العامة، وااللت .24

 املدارس، ومعالجتها بناء على القواعد واإلجراءات املعتمدة. 

 الرفع الفوري ملدير التعليم / صاحب الصالحية في حاالت املخالفات الفكرية أو املخالفات للسياسات العامة التي يتم رصدها.  .25

 ر دورية عن حالة الوعي الفكري، وفقا للقواعد واإلجراءات املعتمدة.تزويد مكتب التعليم بتقاري   .26

 هم  متابعة أداء اعمال الهيئة التعليمية واإلدارية للمدرسة وذلك من خالل الزيارات الدورية لهم واالطالع على أعمالهم وانشطتهم ومشاركات .27

 ت الصادرة عن لجان املدرسة وفق اللوائح  والتعليمات املنظمةاالشراف على مجلس اإلباء وتفعيل دورها في املدرسة واعتماد التوصيا .28

واإلجراءات التي تم وضعها مركزيا من قبل الوزارة "ومتابعة اللوائح واألنظمة والتعاميم الهامة الصادرة من جهات  السياسات املدرسة ب  التزام متابعة  .29

 مضامينها والعمل بموجبها  االختصاص واطالع جميع منسوبي املدرسة عليها ومناقشتها لتوضيح 

جودة العملية  تفعيل التعليم اإللكتروني وتشجيعه بقنواته املختلفة، وتطبيق املمارسات اإلدارية والتعليمية املتعارف عليها بما يتناسب معه، لضمان   .30

 نية لدعم أنظمة املدرسة. التعليمية، ومتابعة التطبيقات في مدرستي، وتعزيز االستخدام األمثل ملصادر التعلم، واملعدات والتق

 إدارة ميزانية املدرسة على النحو األمثل لتحقيق أهداف املدرسة  .31

 تحليل واستخدام املعلومات والبيانات لدعم العمليات املدرسية وخطط العمل  .32

 التواصل الفعال مع مقدمي الخدمات للمدرسة للحصول على افضل خدمة ممكنة  .33

ت االلتزام بالسياسات والضوابط واملعايير املعتمدة واملنظمة للنشاط اإلعالمي للمدرسة واملذكورة في دليل الحوكمة استخدام حسابات شبكا .34

 التواصل االجتماعي لوزارة التعليم  

وفق جدول يعتمده ويقوم بالتدريس   حضور الطابور الصباحي والتأكيد على تفعيل اإلذاعة املدرسية ونشيد العلم وتحيته وحضور دروس املعلمين .35

 حصص أسبوعيا..  8 لعدد حصص مادة التخصص بما ال يتجاوز 

 تفعيل مجالس ولجان املدرسة وفرق العمل واالشراف عليها وممارسة الصالحيات املعتمدة ومتابعة تنفيذها   .36

افق املدرسة قيبل واثناء الدرا  .37  سة في املوعد املحدد  االشراف على تهيئة وتنظيم وتجهيز مر

 التنسيق والتعاون مع املشرف التربوي وغيرهم ممن تقتض ي طبيعة عملهم زيارة املدرسة   .38

ومناقشة األهداف معهم وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية له وإعطاء تغذية راجعة بناءة لهم ، ورفعها لرئيس قسم املرحلة   هاعداد تقييم أداء مرؤوسي  .39

 التي يتبع لها لالعتماد

 القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر وتتناسب مع مهامه/مؤهالته. .40

 

 :الفقرة الثالثة   1442بناء على ما ورد في الجوانب التوضيحية لتشكيالت الهيئة اإلدارية للمدارس وفق الدليل التنظيمي  :مالحظة 

في حال استحقاق املدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع املهام املوكلة لوكالء املدرسة وشؤون الطالب، والشؤون املدرسية( ويتولى  ) 

 (ل املدرسة للشؤون التعليمية.املدير جميع مهام وكي
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 قرار التكليف 

 تكليف وكيل للشؤون التعليمية  بشــأن:  

 عاميين دراسيين    املدة:    هـ       1444/  01/           التاريخ:      ...............            اليوم: 

     االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظي
ً
وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442مي ملدارس التعليم العام الصادر  الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 هـ        1444/  01 /  ابتدا من- ، للعامين الدراسيين وكيال للشؤون التعليمية  تكليف األستاذ:  ........................................

على عمليات التعليم والتعلم، ومتابعة مستوى األداء التعليمي ومراجعة التحصيل الدراس ي للطالب وتحليله بشكل دوري  اإلشرافوذلك بهدف 

 هـ   1442لتحسين مستوى أدائهم، ومتابعة أداء املعلمين وتطويرهم مهنيا الى جانب املهام الواردة بالدليل التنظيمي  

 وصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا ن

 شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك ويرعاك.. 

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

      ........................................................... التاريــــــخ: 

  

 يعتمد مدير  املدرسة :                                                                                                                         الختم    

                                                                                                       

 االسم:                 

 

 

 
  

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 األصل في ملف القرارات  املدرسية .   ✓
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 التعليمية  للشؤون املدرسة وكيل

 للشؤون التعليمية املدرسة وكيل  الوظيفي  املسمى

 مدير املدرسة  االرتباط التنظيمي 

 املدرسة مدير   املباشر  املسؤول

 "تربية خاصةمساعد معلم " -معلم التربية الخاصة  -معلمو املواد الدراسية   تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 

اإلشراف على عمليات التعليم والتعلم، ومتابعة مستوى األداء التعليمي ومراجعة التحصيل  

مستوى أدائهم، ومتابعة أداء املعلمين وتطويرهم الدراس ي للطالب وتحليله بشكل دوري لتحسين 

 مهنيا

املؤهالت والخبرات  

 املطلوبة

 جامعية شهادة

 عالقة ذات  عمل لفرق  ترأسه ،أو  بالوظيفة العالقة ذات  اللجان   في  عضوية -

 خبير  معلم  أو  متقدم  أو معلم  فأعلى   سنوات 4 بخبرة  ممارس معلم  - سنوات  8 خبرة إجمالي  - 

 الوظيفية:  واملسؤوليات   املهام
 .واألنشطة الخاصة بذلكتعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج  .1

 .مطابقة أهداف املدرسة مع أهداف العملية التعليمية وشرح هذه األهداف لجميع املعلمينالتأكد من  .2

تقييم أداء املعلمين ومناقشة األهداف التعليمية للمواد الدراسية لكل معلم وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية له واعطاء تغذية  اعداد  .3

 .بالتنسيق مع املعلم الخبير للمادة مع تقديم الدعم والتدريب لتحسين األداء متى ما تطلب األمرراجعة بناءة له 

تحليل مستوى التحصيل لدى الطالب ومتابعة أدائهم ومدى تطور مستوى تحصيلهم الدراس ي. ومتابعة نتائجهم بشكل دوري، وعرض   .4

 التوجيه واإلرشاد.  الحاالت التي تتطلب إضافة حصص عالجية أو إثرائية على لجنة

 . توفير التوجيه املناسب لتحسين أداء مرؤوسيه، وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لهم ورفعها ملدير املدرسة  .5

 إعداد الجداول املدرسية وتوزيع األنصبة وفق التخصصات  .6

   املشاركة في تصنيف املعلمين واالستفادة من خبراتهم املهنية والتعليمية  .7

 .في قيادة وإدارة تنفيذ البرامج واألنشطة التعليمية والتربوية في املدرسة املشاركة  .8

مراجعة ممارسات العملية التعليمية ورصد الصعوبات ومتابعة الظواهر املتعلقة بالشؤون التعليمية التي تظهر في املدرسة، والعناية بها  .9

وير خطط العمل املتعلقة بالشؤون التعليمية في املدرسة حتى تلبي  ومتابعة معالجتها، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية من أجل تط

 .احتياجاتها الحالية واملستقبلية

 .اإلشراف على رصد التقدم في إنجاز األعمال املكلف بها املعلمين وتحليل النتائج .10



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 .املعلمين ملساعدتهم على تحسين مستوى أدائهمتقديم الدعم واملساندة والخبرة واملعرفة والرفع ملدير املدرسة ببرامج تدريب  .11

 التطوير املنهي املستمر الكتساب خبرة، ومهارات إدارية وقيادية   .12

املعلمين على استخدام أدوات تقييم متنوعة واالستفادة من املعلومات في تحسين مستوى الطالب وتفعيل التعليم  متابعة وتحفيز  .13

وتطبيق املمارسات اإلدارية والتعليمية املتعارف عليها بما يتناسب معه، لضمان جودة العملية املختلفة،  اإللكتروني وتشجيعه بقنواته

 .التعليمية، وتعزيز االستخدام األمثل ملصادر التعلم، واملعدات والتقنية لدعم أنظمة املدرسة 

الفيديو ...( واالحتياجات األساسية ذات الصلة )مواد  -تقديم االقتراح األمثل لجميع متطلبات التدريس )أجهزة العرض، النظام السمعي/املرئي  .14

 مختبرية، معدات، ... الخ( وذلك لحماية جميع املمتلكات داخل املدرسة والتأكد من استخدامها بأفضل طريقة تحقق نتائج التعلم املستهدفة

 ءات املتعلقة بذلك منذ بدايتها وحتى انتهائها واالشراف الكامل على اإلجرا .الدراس ي  تحصيلهم مستوى  وتطور  الطالب أداء تقييم متابعة .15

 .التعليمية البرامج لتعليم املخصصة والتعليمية املادية املوارد وإدارة تخطيط  .16

 .بالشفافية تتسم تواصل قنوات خالل من املعلمين مع التواصل  تسہیل .17

  بإجراءات االلتزام من والتأكد دراسية، مادة لكل املحددة باألهداف يتعلق فيما الصف معلمي  مع وأدائه الطالب تقدم  مستوى  متابعة .18

 . الضرورة عند املناسبة اإلجراءات واتخاذ املتابعة

 الطالب، لدى القرائي الفهم لتعزيز  االبتدائية املرحلة في العربية اللغة حصص من أسبوعية حصتين بتخصيص  املعلمين التزام متابعة .19

اقع الدراسية الحصة من العليا للصفوف دقائق( ۱۰ - ه) و  األولية للصفوف دقائق( 5) وتخصيص   أنشطة لتنفيذ يومية حصص أربع بو

 .القرائي الفهم وتعزيز  اإلثرائية والقراءات العربي والخط الكتابة

 .  املدرسة مدير  من اعتماده بعد  تنفيذه ومتابعة اليومية واملناوبة االشراف جدول  إعداد .20

 حصص(  8)   يتجاوز  ال  بما التخصص مادة حصص لعدد بالتدريس ويقوم. املدرسة مدير  يعتمدة جدول  وفق املعلمين دروس حضور  .21

 تفعيل مجالس املدرسة وفرق العمل واالشراف عليها وممارسة الصالحيات املعتمدة ومتابعة تنفيذها  .22

افق املدرسة قبل واثناء  .23  الدراسة في املواعيد املحددةاالشراف على تهيئة وتنظيم وتجهيز مر

 التنسيق والتعاون مع املشرف التربوي وغيرهم ممن تقتض ي طبيعة عملهم زيارة املدرسة   .24

 .مؤهالته/  مهامه مع وتتناسب املدرسة مدير  قبل من بها يكلف مهام بأي القيام .25

 :1442اإلدارية للمدارس وفق الدليل التنظيمي بناء على ما ورد في الجوانب التوضيحية لتشكيالت الهيئة  :مالحظة 

في حال استحقاق املدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع املهام املوكلة لوكالء املدرسة وشؤون الطالب، والشؤون املدرسية( ويتولى  )* 

 (املدير جميع مهام وكيل املدرسة للشؤون التعليمية.

  مهام  يخص  فيما كل  ،(املدرسية الشؤون وكيل  الطالب، شؤون   وكيل)  مهامهم  املدرسة  وكالء  يتولى  اإلداري، املساعد توفر  عدم  حال )في  *

 ( .عمله

 يعتمد مدير املدرسة:         ......................................................... اسم املكلف: 

   االسم:       .............................................................التوقيـــــع: 
  

               الختم    
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

   

 قرار التكليف 

    تكليف وكيل الشؤون املدرسية   بشــأن:  

 عاميين دراسيين    املدة:    هـ       1444/  01/          التاريخ:      ...............            اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 هـ        1444/  01 /    ابتدا من  ، للعامين الدراسيين  املدرسية شؤون لوكيال ل تكليف األستاذ:  .................................

الى  . التعلم نواتج من ويحسن املدرسة أهداف يحقق بما  وآمنة، مناسبة تعليمية  بيئة لتوفير  باملدرسة املتعلقة الشؤون على اإلشرافوذلك بهدف 

ي حال عدم توفر ف من جوانب توضيحية للتشكيالت املدرسية ما نصة " 14وإضافة ملا ورد بالفقرة  هـ1442جانب املهام الواردة بالدليل التنظيمي 

 هام عمله. املساعد االداري، يتولى وكالء املدرسة مهامهم )وكيل شؤون الطالب،وكيل الشؤون املدرسية(، كل فيما يخص م

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ويرعاك..  شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك

 

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

      ........................................................... التاريــــــخ: 

  

 يعتمد مدير  املدرسة :          الختم    

 االسم:                                                                                                

 

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 املدرسية .  األصل في ملف القرارات   ✓
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 المدرسية  للشؤون المدرسة وكيل
 للشؤون املدرسيةاملدرسة وكيل  الوظيفي  املسمى

 مدير املدرسة  االرتباط التنظيمي

 املدرسة مدير   املباشر  املسؤول

امين   –محضر املختبر  -املساعد اإلداري لتقنية املعلومات –املساعد اإلداري للخدمات املساندة  تجاهه  املسؤولون 

* موظفة الخدمات "خاصة برياض األطفال في مدارس الطفولة   -عامل الخدمات  –الحارس   –مصادر التعلم 

 املبكرة

 الهدف 
  أهداف  يحقق بما وآمنة،  مناسبة تعليمية بيئة لتوفير  باملدرسة   املتعلقة   الشؤون على  اإلشراف 

 التعلم نواتج من  ويحسن املدرسة

املؤهالت والخبرات  

 املطلوبة

 شهادة جامعية 

 عضوية في اللجان ذات العالقة بالوظيفة،أو ترأسه لفرق عمل ذات عالقة  -

 سنوات فأعلى أو معلم متقدم أو معلم خبير 4معلم ممارس بخبرة -سنوات  8إجمالي خبرة  -

 

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك.  .1

والتدريب لتحسين  تقييم أداء املوظفين الذين يشرف عليهم وتحديد مؤشرات األداء الرئيسية لهم واعطاء تغذية راجعة بناءة لهم مع تقديم الدعم  اعداد   .2

 األداء متى ما تطلب األمر. 

 توفير التوجيه املناسب لتحسين أداء مرؤوسيه، وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لهم ورفعها ملدير املدرسة .  .3

 املشاركة في إنشاء قنوات تواصل تتسم بالشفافية بين منسوبي املدرسة.  .4

ة للعملية التربوية والتعليمية في املدرسة وتأمين االحتياجات ذات العالقة فيها )كتنظيم ملفات وسجالت  اإلشراف على تنفيذ الخدمات اإلدارية واملساند .5

امل وتزويد  الوظيفية،  اإلجراءات  وغيرها من  بأنواعها  واإلجازات  وندب  واخالء طرف  مباشرة عمل  ومتابعة جميع شؤونهم من  املدرسة،  عنين منسوبي 

 ت الالزمة، وخالفها(.بالوثائق واملستندات واملعلوما

املساهمة في ضمان تفعيل الحد األدنى من منصات تقنية املعلومات في املدرسة وضمان  و ضمان التنفيذ الفعال لخطة التقنية املعلوماتية في املدرسة.  .6

 . واستثمارها بالشكل األمثل   استمراريتها

 باملدرسة وعملياتها وتقديم التقارير الالزمة ملدير املدرسة . اإلشراف على عملية جمع البيانات لتقييم أداء الخدمات املساندة  .7

افقها.  .8  اإلشراف على صيانة املدرسة واملحافظة على مر

 اإلشراف على مصادر التعلم ومتابعة تقديم خدماتها ملنسوبي املدرسة وتعزيز قدرة املكتبة لدعم جميع البرامج والتخصصات.  .9

 ملناسبة للعملية التعليمية في مكتبة املدرسة والتواصل مع الجهات ذات العالقة لتأمين االحتياج إن وجد ضمان توفر الكتب واملصادر االعمل على   .10
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 اإلشراف على مختبرات ومعامل املدرسة ومتابعة سالمتها و تقديم الخدمات بالشكل املطلوب.  .11

والتواصل مع الجهات ذات العالقة لتأمين   ف العملية التعليمية،على توفر املواد املختبرية وأجهزة الحاسب الكافية والتي تدعم تحقيق أهدا   العمل   .12

 واإلشراف على إتالف املواد املختبرية وفق التعليمات املنظمة لذلك.   االحتياجات إن وجد ؛

 تحديد احتياجات املدرسة من أجهزة األمن والسالمة  .13

 وتعريفهم   السالمة  بإجراءات  وتدريبهم  لتوعيتهم  والسالمة،  األمن  يخص  فيما  املدرسة  ملنسوبي  عمل  وورش  برامج  لعقد  املختصة  الجهات  مع  التنسيق .14

 .حينه في  اتخاذها الواجب الوقاية بوسائل

 . املدرسية والسالمة لألمن العامة اإلدارة موقع  في اإللكتروني البالغات نظام في الطارئة الحاالت رصد .15

  اللوائح   ووفق  املخصصة،  امليزانية  وفق  الطارئة  والصيانة  النظافة  عمليات  إلجراء   النظامية  العمالة  أو   املختصة  املؤسسات  مع  التعاقد  دراسة .16

 . العقود العتماد املدرسة ملدير  والرفع  لذلك، املنظمة والتعليمات

 حصص   8  يتجاوز  باال  التخصص مادة حصص لعدد   بالتدريس ويقوم. املدرسة مدير  يعتمده جدول   وفق املعلمين دروس حضور  .17

افق إدارة عمليات على اإلشراف  .18  . لذلك املنظمة التعليمات  وفق.....( املقصف، املستودع،) املدرسية املر

 .مؤهالته/  مهامه  مع وتتناسب املدرسة مدير  قبل  من بها يكلف مهام بأي القيام .19

 

 :1442للمدارس وفق الدليل التنظيمي بناء على ما ورد في الجوانب التوضيحية لتشكيالت الهيئة اإلدارية  :مالحظة 

في حال استحقاق املدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع املهام املوكلة لوكالء املدرسة وشؤون الطالب، والشؤون املدرسية( ويتولى  )* 

 (املدير جميع مهام وكيل املدرسة للشؤون التعليمية.

  مهام  يخص  فيما كل  ،(املدرسية الشؤون وكيل  الطالب، شؤون   وكيل)  مهامهم  املدرسة  وكالء  يتولى  اإلداري، املساعد توفر  عدم  حال )في  *

 ( .عمله

    ......................................................... اسم المكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

  

 املدرسة :  مدير يعتمد                                             الختم     

 االسم:                                                                                                          
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 قرار التكليف 

    

    تكليف وكيل شؤون الطالب بشــأن:  

 عاميين دراسيين   املدة:  هـ        1444/   01/          التاريخ:                           االحد    اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 هـ        1444/   01 /  ابتدا من ، للعامين الدراسيين وكيال لشؤون الطالب  تكليف األستاذ:  .................................

افق مع أهداف  املدرسة وذلك بهدف املشاركة في إدارة وقيادة الشؤون الطالبية في املدرسة من حيث اإلدارة، التسجيل، واألنشطة الطالبية بما يتو

للتشكيالت املدرسية من جوانب توضيحية  14وإضافة ملا ورد بالفقرة  هـ1442الى جانب املهام الواردة بالدليل التنظيمي  ويحسن من نواتج التعلم. 

ي حال عدم توفر املساعد االداري، يتولى وكالء املدرسة مهامهم )وكيل شؤون الطالب،وكيل الشؤون املدرسية(، كل فيما يخص مهام ف ما نصة "

 عمله. 

 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ويرعاك..  شاكرين لك تعاونك وهللا يحفظك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

      ........................................................... التاريــــــخ: 

  

 يعتمد مدير  املدرسة :                              الختم    

 االسم:                                                                                                                      

 

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 املدرسية .  األصل في ملف القرارات   ✓
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هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 

 الطالب  لشؤون املدرسة وكيل
 لشؤون الطالب   املدرسة وكيل  الوظيفي  املسمى

 مدير املدرسة  االرتباط التنظيمي

 املدرسة مدير   املباشر  املسؤول

مسجل   –املرشد الصحي  -املساعد اإلداري "شؤون الطالب" –رائد النشاط  –املوجه الطالبي  تجاهه  املسؤولون 

 املعلومات 

 الهدف 
 واألنشطة التسجيل، اإلدارة، حيث من املدرسة في  الطالبية الشؤون وقيادة إدارة في  املشاركة

افق بما الطالبية  . التعلم نواتج ويحسن من  املدرسة أهداف  مع  يتو

املؤهالت والخبرات  

 املطلوبة

 جامعية علم نفس/علم اجتماع أو بكالوريوس تربوي + دبلوم توجيه وإرشاد(شهادة 

  8إجمالي خبرة  -أو ترأسه لفرق عمل ذات عالقة  عضوية في اللجان ذات العالقة بالوظيفة، -
سنوات فأعلى أو معلم متقدم أو    4معلم ممارس بخبرة  سنوات في اإلرشاد أو النشاط 3 -سنوات 

 معلم خبير 

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك.  .1

 اإلشراف على البرامج املتعلقة بالطالب وتقديم الخدمات املناسبة لهم.  .2

 د مؤشرات األداء الرئيسية لهم وإعطاء تغذية راجعة بناءة لهم. تقييم أداء املوظفين الذين يشرف عليهم وتحدي اعداد  .3

 توفير التوجيه املناسب لتحسين أداء مرؤوسيه، وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لهم ورفعها ملدير املدرسة .    .4

 املساهمة في إنشاء قنوات تواصل تتسم بالشفافية مع أولياء أمور الطالب.  .5

  ويتبع فيهابطريقة فعالة، يتم تنفيذها منذ بدايتها وحتى نهايتها والتأكد من ان  القبول والتسجيل للطالب اإلجراءات املتعلقة ب االشراف الكامل على  .6

 جميع الضوابط واملعايير املعتمدة لها وفق األنظمة واللوائح املنظمة لذلك ملختلف الفئات الطالبية املستهدفة. 

ألمثل  تطبيق أفضل املمارسات في عمليات التسجيل واعداد الجداول املدرسية. والتأكد من فاعلية إنشاء الجداول الدراسية والتخطيط لالستخدام ا  .7

 للموارد.

ق الخطط الدراسية لجميع الطالب وفق حاالتهم وتخصصاتهم، بما في ذلك متابعة تنفيذ حصص النشاط عبر منصة التعليم اإللكتروني  متابعة تطبي .8

 والتعليم عن بعد املعتمدة في الوزارة )مدرستي(. 

 رسات التطبيقية لها، واإلشراف على تطبيقها. التأكد من تنظيم األنشطة الطالبية بما يتماش ى مع محتوى البرنامج املقدم وبما يتماش ى مع أفضل املما .9

عاون مع  تزويد الطالب باملعلومات واإلشراف على تطوير برامج اإلرشاد لتهيئة الطالب وتوجيههم فيما يتعلق باختيار )الجامعة/ وسوق العمل( بالت .10

 معلميهم / والهيئة التعليمية وأولياء األمور. 
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في القيام بدراسات الحالة للطالب وتقديم الخدمات لهم، وإدارة الحاالت املعقدة  وفاعليتها  إلرشاد الطالبي با ة االشراف الكامل على اإلجراءات املتعلق .11

 والحرجة منها إذا تطلب األمر ذلك.  

اللوائح والتعليمات  إعداد الشراكات مع القطاعين الحكومي و الخاص لدعم أو رعاية برامج املدرسة بما ينسجم مع األهداف التربوية، ووفق األنظمة و  .12

 املنظمة لذلك، والعرض على لجنة التوجيه واإلرشاد.

 ( حصص8حضور دروس املعلمين وفق جدول يعتمده مدير املدرسة. ويقوم بالتدريس لعدد حصص مادة التخصص بما ال يتجاوز )  .13

 دمة لهم املشاركة في إجراء تحليل البيانات واالستفادة من نتائج التعليم للطالب في البرامج املق .14

 متابعة عمليات حضور وغياب الطالب في املدرسة، ومتابعة سلوكهم والتأكد من تطبيق األنظمة واللوائح املنظمة لذلك. .15

 اعتماد توزيع املعلمين على برامج النشاط غير الصفي بالتنسيق مع رائد النشاط ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج أنشطة الطالب غير الصفية.  .16

 درجات /املهارات على النظام الحاسوبي املعتمد ومتابعة إصدارها وتوزيعها على الطالب. اإلشراف على رصد ال .17

 إعداد مجالس األباء ومتابعة تفعيلها في املدرسة، بالتنسيق مع املوجه الطالبي.  .18

أ  .19 في برنامج نور  و غيره من  اإلشراف على جميع العمليات املتعلقة بالسجالت وامللفات الخاصة بالطالب ومتابعة تحديثها وتنظيمها وحفظها واكتمالها 

 البرامج التي تعتمدها الوزارة.  

 القيام بأي مهام يكلف بها من قبل مدير املدرسة وتتناسب مع مهامه / مؤهالته. .20

 :1442ما ورد في الجوانب التوضيحية لتشكيالت الهيئة اإلدارية للمدارس وفق الدليل التنظيمي  بناء على :مالحظة 

في حال استحقاق املدرسة لوكيل واحد، يتولى الوكيل جميع املهام املوكلة لوكالء املدرسة وشؤون الطالب، والشؤون املدرسية( ويتولى  )* 

 (التعليمية.املدير جميع مهام وكيل املدرسة للشؤون 

  مهام   يخص  فيما  كل   ،(املدرسية  الشؤون  وكيل  الطالب،  شؤون  وكيل)   مهامهم  املدرسة  وكالء  يتولى  اإلداري،   املساعد  توفر   عدم  حال   في  *

 . عمله

    ......................................................... اسم المكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

  

 املدرسة :   مدير يعتمد               الختم     

 االسم:                                                                                                          

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 قرار التكليف 
    

 املساعد اإلداري )سكرتير(  بشــأن: 

 عام دراس ي   املدة: هـ        1444/   01 /        التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظي
ً
 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442مي ملدارس التعليم العام الصادر  الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

الدليل التنظيمي ملدارس  ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية................ ......................................... /املساعد اإلداري "سكرتير"تكليف 

 هـ         1444/  01 /  يصدر من تعاميم للعام الدراس ي  وما  1442التعليم العام الصادر 

 تقديم الدعم اإلداري للمدير الوكيل، وأداء املهام اإلدارية واملساندة في املدرسة. بهدف 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                       

 

 
  

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 املساعد اإلداري )سكرتري(
 املساعد اإلداري )سكرتير( الوظيفي  املسمى 

 (حسب موقعة التنظيمي)وكيل املدرسة بمدير  /يرتبط  االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 .واملساندة في املدرسة. تقديم الدعم اإلداري للمدير الوكيل، وأداء املهام اإلدارية  الهدف 

 دبلوم بعد الثانوي أو أعلى  املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك.  .1

امللفات، وتصوير  الوكيل وتعليماته بشأنها. كتنسيق/أداء املهام واألنشطة املكتبية واإلدارية األساسية والسكرتارية للمدرسة وتنفيذ توجيهات املدير  .2

 األوراق، وإدخال واسترجاع البيانات والوثائق ومعالجة وتحرير النصوص.  

 أداء مهام االتصاالت اإلدارية وإرسال واستالم الرسائل والطرود وفرزها وتوجيهها إلى الشخص املعني، وفقا لتوجيهات املدير الوكيل.  .3

 ي املدرسة.  ما يصدر من املدير / الوكيل من تعليمات ملوظف غیتبل .4

 تقديم الدعم للعمليات املدرسية التنظيمية واإلدارية اليومية متى ما تطلب ذلك. .5

 اجتماعات املدرسة اللجنة وإدارة وتوثيق محاضرها، حسب توجيه املدير / الوكيل.  میتنظ  .6

 إعداد جداول األعمال ونشرها وفقا للتوجيهات من املدير / الوكيل.    .7

 املساعدة في جمع وتنظيم املعلومات وإعداد التقارير وفق توجيه املدير الوكيل.  .8

 اعداد التقارير الكترونيا وورقيا وفق توجيه رئيسه املباشر  .9

إليها، وإنهاء جميع املخاطبات واإلجراءات، وتنظيم ملفات الطالب والحرص على اكتمال استالم وتجهيز ملفات الطالب املستجدين واملنقولين من املدرسة و  .10

 جميع الوثائق املطلوبة.

 املوظفين. وتسليم العهد لجميع العاملين في املدرسة واستالمها بنهاية العام الدراس ي، وتنظيم ملفاتهم وتزويدها بجميع املستجدات التي تطرأ على  تسجيل .11

 ضور وتأخر وغياب الطالب عن املدرسة. بأخذ ح  القيام .12

 وتنظيم أعمال مستودع املدرسة، واستالم وحفظ املواد والتجهيزات والكتب املدرسية في األماكن املخصصة لذلك   إدارة .13

 التواصل مع أولياء أمور الطالب باستخدام الوسائل املتاحة في حال تأخر وغياب الطالب عن املدرسة.   .14

ة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وشغل حصص اإلنتظار وفق الجدول القيام بأعمال املناوب  .15

 ساعة في األسبوع.   35املعد من قبل اللجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن 

 بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهامه/مؤهالته. القيام .16

    ......................................................... اسم املكلف: 

ـــع:                                                     .............................................................التوقيــ

   يعتمد مدير املدرسة :                                                                                                                                               

 االسم :     
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 قرار التكليف 
 املوجه الطالبي تكليف   بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/  01 /        التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة    أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح  1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظي
ً
مي ملدارس التعليم العام الصادر  مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442

الدليل التنظيمي  ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية.. ......................................... /الموجه الطالبي تكليف 

 هـ         1444/   01 / يصدر من تعاميم للعام الدراس ي   وما  1442ملدارس التعليم العام الصادر 

افق  بهدف  تقديم الدعم النفس ي للطالب، ليفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي إمكاناته، ويتمكن من حل مشكالته وتحقيق التو

   والتربوي، بما يعزز أهداف التعليم والتعلم ويحسن نواتجها. النفس ي واالجتماعي 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                        الختم     

 االسم:                                                                                                                               

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 املوجه الطالبي 
 املوجه الطالبي  الوظيفي  املسمى 

 لشؤون الطالب   املدرسة وكيل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

افق   الهدف  تقديم الدعم النفس ي للطالب، ليفهم ذاته ويعرف قدراته وينمي إمكاناته، ويتمكن من حل مشكالته وتحقيق التو

 والتربوي، بما يعزز أهداف التعليم والتعلم ويحسن نواتجها. النفس ي واالجتماعي

 أو بكالوريوس تربوي + دبلوم توجيه وإرشاد()  )علم نفس/علم اجتماعشهادة جامعية  املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك. تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي  .1

ظمة لذلك،  إعداد الخطة السنوية لإلرشاد الطالبي في املدرسة، وتوزيع األسابيع الدراسية مع مراعاة تفعيل األسابيع اإلرشادية حسب التعاميم املن  .2

 وتنفيذها بعد اعتمادها. 

 صحية(. وتخطيط التدخالت املناسبة. –اجتماعية -نفسية-ومتابعة املشكالت السلوكية والحاالت الخاصة )تربوية حصر  .3

مع وكيل  متابعة حاالت الطالب متكرري الغياب والتأخر الصباحي، والتأخر نهاية اليوم الدراس ي، واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة، بالتنسيق  .4

 شؤون الطالب. 

تويات الطالب التحصيلية )املعيدين واملتأخرين دراسية ومتكرري الرسوب( واملساهمة في تحسين أداء الطالب وزيادة نواتج تعلمهم من  متابعة مس .5

 العالجي.  خالل وضع البرامج املحفزة والعالجية املناسبة لهم بعد دراسة وتحليل وتفسير نتائج كل فترة مع وجود مقارنة مجدولة قبل وبعد البرنامج

إلى لجنة  متابعة التحسن في نواتج تعلم الطالب املعيدين واملتأخرين دراسيا ومتكرري الرسوب، ملعرفة جدوى اإلجراءات املتخذة، وتقديم التقارير  .6

 التحصيل الدراس ي. 

عليم، ويعمل على تطويرها وتفعيل البرامج  البرامج الوزارية في مستوياته الثالث اإلنمائية والوقائية والعالجية وبرامج الخطة التشغيلية إلدارة الت تفعيل .7

 التثقيفية للطالب للتعريف بمهارات املستقبل ومتطلباته.

اقتراح اإلجراءات املناسبة بالتنسيق مع معلمي املواد، وتقديم تقر  .8 ير إلى لجنة  دراسة حاالت الطالب املعيدين واملتأخرين دراسية ومتكرري الرسوب، و

 صيات املناسبة، ومتابعة تنفيذ التوصيات بعد اعتمادها من مدير املدرسة. التحصيل الدراس ي إلقرار التو 

 تفعيل قرارات وتوصيات لجنة املدرسة للتوجيه واإلرشاد ومتابعة تنفيذها   .9

 تفعيل جماعة التوجيه واإلرشاد التي يشكلها املوجه الطالبي من مجموعة من الطالب   .10

 سة حالة فردية أكثر تفصيال إذا لزم األمر. عقد جلسات إرشاد فردي وجمعي مع فتح ملفات درا .11

 تقديم التوجيه الجمعي لعموم الطالب فيما يتعلق بالقضايا االجتماعية الهامة بالتعاون مع املعلمين وأولياء األمور..   .12

لدراسية واالستفادة من البوابات تقديم التوجيه واإلرشاد التعليمي واملنهي وتفعيله خصوصا في األسبوع املكثف للبرنامج بما يتناسب مع املرحلة ا .13

 اإللكترونية للجامعات والكليات واملعاهد واملراكز التدريبية والتعليمية، واستثمار يوم املهنة العاملي بمشاركة الجهات ذات العالقة. 

 االستفادة من األنشطة املدرسية بما يخدم العملية اإلرشادية.   .14

افقتهم إلى املعارض .15  املهنية واملؤتمرات الدولية وتقديم التوجيه ما أمكن.  اإلشراف على الطالب ومر

 األسرة.  إدارة وتنظيم لقاءات أولياء أمور الطالب وإعداد مجالس اآلباء بالتنسيق مع وكيل شؤون الطالب واملشاركة في فعاليات شراكة املدرسة مع .16

 تاحة، بمشاركة املرشد الصحي. تعزيز الصحة النفسية لدى الطالب بكافة الوسائل واألساليب اإلرشادية امل .17
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وهوبين ) إن اكتشاف قدرات وميول الطالب وتنميتها وتوجيههم للتخصصات املناسبة لهم وتنمية االتجاه اإليجابي لهم نحو املهن، بالتنسيق مع معلم امل .18

 وجد(. 

ها التربوية والنفسية واالجتماعية وغيرها بما يتناسب مع  تفعيل قنوات التعليم االلكتروني املعتمدة في تطبيق ممارسات التوجيه واإلرشاد بكافة جوانب .19

 احتياجات الطالب ويسهم في رفع جودة نواتج التعلم السلوكية

الجدول القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وشغل حصص اإلنتظار وفق  .20

 ساعة في األسبوع.    35للجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن املعد من قبل ا 

 برنامج استقبال الطالب املستجدين في املرحلة االبتدائية وبرنامج التهيئة االرشادية في الصفوف واملراحل االنتقالية. میتنظ  .21

 الطالب باختبارات قياس واالختبارات التحصيلية وتهيئتهم لالستعداد لها. تعريف .22

 توعية منسوبي املدرسة بخصائص نمو الطالب ومراعاة احتياجاتهم ومطالب نموهم في املجتمع املدرس ي واملحلي، بمشاركة املرشد الصحي.   .23

من قبل مدير املدرسة وفق األنظمة املعدة لذلك، بالتنسيق مع معلم املوهوبين )  رعاية الطالب املتفوقين دراسية واملتميزين سلوكية والرفع لتكريمهم   .24

 إن وجد(. 

م  تطبيق فنيات اإلرشاد النفس ي وأساليب تعديل السلوك املساعدة الطالب الذين لديهم مشکالت سلوكية ومراعات خصائص نمو الطالب واحتياجاته  .25

 ومطالب نموهم. 

 والخدمات اإلرشادية متضمنة التقويم واملرئيات حول الخدمات املقدمة، ورفعها للجنة التوجيه واإلرشاد. إعداد التقرير الختامي للبرامج   .26

 رفع وتوثيق اعمال وبرامج وخدمات رعاية الطالب ودعمهم على برنامج نور   .27

 بأي مهام أخرى يكلف بها تتناسب مع مهامه / مؤهالته. القيام .28

 

    ......................................................... اسم املكلف: 

ـــع:                               .............................................................التوقيــ

   يعتمد مدير املدرسة :         

 : سم اال 

  



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 

 التكليف قرار  
    

 املوجه الصحي تكليف   بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ         1444/   01  /    التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

والقاض ي بمنح مديري املدارس  ه ،1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

   1442لتنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر الدليل اب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية....................  /الموجه الصحي تكليف 

 هـ         1444/  01 /  وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي

العمل على إيجاد بيئة صحية مناسبة في املدرسة، من خالل توعية الطالب صحية، ومتابعة الحاالت العالجية، وتقديم اإلسعافات األولية بهدف 

 تعزز تحقيق أهداف املدرسة وتحسين نواتج التعلم.الالزمة لهم، بهدف توفير بيئة صحية  

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 .. مويرعاكم وهللا يحفظك  متعاونك  مشاكرين لك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 

  

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓

 

  



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 

 املوجه الصحي 
 املرشد الصحي  الوظيفي  املسمى 

 يرتبط بوكيل املدرسة للشؤون املدرسية االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

العمل على إيجاد بيئة صحية مناسبة في املدرسة، من خالل توعية الطالب صحية، ومتابعة الحاالت العالجية، وتقديم   الهدف 

 اإلسعافات األولية الالزمة لهم، بهدف توفير بيئة صحية تعزز تحقيق أهداف املدرسة وتحسين نواتج التعلم.  

 )تربية أسرية/علوم/ إداري + دورات اسعافات أولية متقدمة(شهادة جامعية  املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك.  .1

البرامج واملناسبات الصحية املعتمدة في خطة الشؤون الصحية املدرسية وتسجيل متطلباتها والتقارير الالزمة لها في  إعداد خطة الصحة املدرسية وتنفيذ  .2

 موقع الشؤون الصحية املدرسية على نظام نور(. 

 التوعية الصحية والتثقيف الصحي في املجتمع املدرس ي، وتفعيل التوصيات املتعلقة بالصحة املدرسية في املدرسة.  .3

 ي مالحظات منسوبي املدرسة عن املشكالت الصحية لدى الطالب أو في البيئة املدرسية والتنسيق التخاذ اإلجراء املناسب تجاهها. تلق .4

 اإلشراف على عمل اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة في املدرسة قبل وصول املختصين.  .5

 الصحية وإعداد الخطوات التنفيذية لها، ورفع التقارير الدورية له.تنفيذ التعليمات والتعاميم والخطط من مشرف الشؤون  .6

الين  مساعدة ممرض املدرسة )إن وجد( في متابعة الحالة الصحية للطالب ومتابعة السجالت الصحية للطالب على النظام اإللكتروني( ومتابعة املح .7

 بأعراض مرضية للمركز الصحي. 

 ذ البرامج الصحية باملدرسة. مشاركة ممرض املدرسة )إن وجد( في تنفي .8

 تفقد البيئة الصحية املدرسية واإلشراف الصحي على املقصف املدرس ي.  .9

 التعاون مع منسوبي املدرسة في تفقد النظافة الشخصية للطالب ومتابعة سلوكياتهم الصحية والعمل على تعديلها.  .10

 من قبل ممرض املدرسة وطبيب الصحة املدرسية )إن وجدوا( وإدارة املدرسة. متابعة مصابي ضحايا العنف من الطالب بعد اتخاذ اإلجراءات املناسبة  .11

 لي. املساهمة مع املوجه الطالبي في توعية منسوبي املدرسة بخصائص نمو الطالب ومراعاة احتياجاتهم ومطالب نموهم في املجتمع املدرس ي واملح .12

 منسوبي املدرسة صحية من خالل تنفيذ األعمال داخل املدرسة. التأكد من تطبيق شروط وقواعد السالمة الصحية الكفيلة بحماية   .13

 املساهمة مع املوجه الطالبي في تعزيز الصحة النفسية لدى الطالب بكافة الوسائل واألساليب االرشادية املتاحة. .14

نهايته وشغل حصص اإلنتظار وفق الجدول املعد  القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد  .15

 ساعة في األسبوع.  35من قبل اللجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن  

نفسية، االقتصادية وتقديم الخدمات املناسبة لهم من  املساهمة مع املوجه الطالبي في حصر ودراسة ومتابعة حاالت الطالب )الصحية، االجتماعية، ال .16

 بداية العام الدراس ي. 

 . إعداد التقرير الختامي للبرامج والخدمات الصحية في ضوء خطة الصحة املدرسية املعتمدة متضمنة التقويم واملرئيات حول الخدمات املقدمة  .17

 مهامه/مؤهالته.القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع  .18

    ......................................................... اسم املكلف: 

ــــع:                                  .............................................................التوقيـ

   يعتمد مدير املدرسة :              

 االسم : 



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 قرار التكليف 

    

 تكليف أمين مصادر التعلم مسؤول معامل الحاسب اآللي  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة    أنا مدير

والقاض ي بمنح   ه ،1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442

املسؤوليات  وفق املهام و .... ........................................ /أمين مصادر التعلم مسؤول معامل الحاسب اآلليتكليف 

 هـ        01/1444 /   وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي 1442الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر ب الوظيفية

املستفيدين  اإلشراف على جميع العمليات والخدمات الخاصة باملصادر لضمان تقديم الخدمات الخاصة بالبحث والدراسات واملراجع املناسبة الجميع بهدف 

 .لدعم جميع البرامج والتخصصات باملدرسة

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم     

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 .  القرارات  املدرسية األصل في ملف  ✓

 

 
 



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 مسؤول معامل الحاسب اآللي أمين مصادر التعلم  
 أمين مصادر التعلم مسؤول معامل الحاسب اآللي  الوظيفي  املسمى 

 يرتبط بوكيل املدرسة للشؤون املدرسية االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 
الخاصة باملصادر لضمان تقديم الخدمات الخاصة بالبحث والدراسات واملراجع اإلشراف على جميع العمليات والخدمات 

 املناسبة الجميع املستفيدين لدعم جميع البرامج والتخصصات باملدرسة. 

 )تقني / )إداري + دورات تقنية متقدمة(شهادة جامعية  املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام

 االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك. تعزيز قيم  .1

 تحديد وتقديم املقترحات التطويرية لوكيل شؤون الطالب وللمشرف التربوي على مصادر التعلم /املعامل لتحقيق و دعم أهداف املدرسة.  .2

 تحقيق أهداف ومؤشرات األداء حسب مهامه ومسؤولياته على املصادر املعامل.   .3

 زوم.تحديد املشكالت والبحث عن الحلول و الدعم من الجهات املختصة عند الل .4

 املشاركة في تفعيل املناسبات الثقافية والتربوية والوطنية وتنمية االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء للوطن   .5

 تطوير خطط وإجراءات لالستفادة من املصادر / املعامل في تحقيق األهداف العامة من التعليم والتعلم.  .6

 تفعيل إجراءات نظام إعارة وترجيع مكونات املصادر املدرسية لضمان جودة وكفاءة ومعايير الخدمات املقدمة.   .7

افق املصادر املعامل املدرسية من أجل املحافظة على    .8 تدريب املستفيدين من مصادر التعلم على أفضل الطرق لالستخدام األمثل ملر

افقها مع توفير البيئة امل   كانية املناسبة. مستلزماتها ومر

 إعداد خطة عامة وجدول عمل يومي أو اسبوعي خاص بمصادر التعلم /املعامل.  .9

االتصال والتواصل مع املستفيدين في املدرسة من أجل توفير جميع املتطلبات الخاصة باستخدام غرفة مصادر التعلم، وتحديد    .10

 أجهزة عرض وشبكة اتصال حاسوبية وما إلى ذلك . االحتياجات مثل الكتب ، مجالت ، دوريات واي خدمات أخرى مثل 

إيصال أدوات املصادر/أجهزة املعامل من خالل املشاركة في مراجعة و تسليم الطلبات الخاصة باملصادر/أجهزة املعامل    العمل على  .11

 واستالمها

افق مع شروط وأنظمة اللو   .12 ائح املنظمة لذلك من حيث مناسبته للفئة  التأكد بأن جميع املواد واملحتوى املعرفي املتوفر باملصادر متو

 العمرية للطالب وثقافة اململكة العربية السعودية.

 وارسال رسائل تذكيريه للمتأخرين لضمان التزام الجميع بسياسات واجراءات املصادر .  إدارة إجراءات استعارة الكتب واعادتها  .13

وإدخالها في النظام املخصص لذلك وفهرسة    كترونية واملطبوعة على حد سواءإدارة وتنظيم وترتيب وترميز وتصنيف موارد املعلومات االل .14

 وتصنيف املواد والكتب ومصادر التعلم املختلفة الخاصة باملكتبة، لتسهيل عملية تداولہا والوصول إليها، وإدارة عملية إعارتها. 

ي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وشغل حصص اإلنتظار  القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسم .15

  وفق الجدول املعد من قبل اللجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن

 ساعة في األسبوع.  35

 ألمر. والطالب في املعمل )عند الحاجة( إذا تطلب ا  املعلمينمساعدة  .16

 تهيئة وتجهيز املعامل والتأكد من جاهزيتها وتنظيمها وترتيبها ومتابعة نظافتها قبل وبعد استخدامها.  .17

 القدرة على تحديد املشاكل وطلب الدعم املشورة من األطراف املعنية عند الضرورة في مجال عمله وتخصصه.  .18

اع عند وجود مسائل أو مشکالت فنية متعلقة بها من أجل تحديد وإجراء  استكشاف أخطاء األجهزة واملواد التعليمية واصالحها قدر املستط .19

 الحلول املناسبة

 القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهامه/مؤهالته.  .20

   يعتمد مدير املدرسة :                                    ......................................................... اسم املكلف: 

 االسم        .............................................................التوقيـــــع:  



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

                                                                                                                    

 قرار التكليف 

    

    املعلمين  تكليف   بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة    أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح  1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442

 وفق الخطة املعتمدة من الوزارة  وما يصدر من  معلمي املواد حسب الجدول ادناه تكليف 
ً
بتدريس املنهج كامال

 وفق املهام املرفقه هـ        1444/   01 / تعاميم للعام الدراس ي  

  تعليمية  بيئة توفير  خالل  من  والتعليمي  التربوي  بمستواه واالرتقاء   جوانبها بكافة الطالب  شخصية بناء في  اإلسهامبهدف 

  وتطوير  - والخبير املتقدم  املعلم  - والتعلم   التعليم عملية  تحسين  في  املعلمين  ودعم  التعليمية الرتب جميع  -  محفزة وتعلمية

 ..  الخبير  املعلم -  والتعلم التعليم  عملية   من التي تحسن  واملبتكرة  اإلبداعية املمارسات 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 .. مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك م شاكرين لك

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                           الختم     

 االسم:                                                                                                      

 

 
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 المعلم 
 ( واملمارس واملتقدم   الخبير   املعلم يشمل ) معلم  الوظيفي  املسمى 

 للشؤون التعليمية املدرسة وكيل  االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 

  خالل  من والتعليمي  التربوي  بمستواه واالرتقاء  جوانبها بكافة الطالب شخصية بناء في  اإلسهام

  عملية  تحسين في  املعلمين ودعم التعليمية الرتب  جميع  - محفزة وتعلمية  تعليمية بيئة توفير 

  من  التي تحسن  واملبتكرة  اإلبداعية  املمارسات وتطوير  -والخبير املتقدم املعلم -  والتعلم  التعليم

 .. الخبير  املعلم -  والتعلم  التعليم عملية

 شهادة جامعية أو أعلى  املطلوبةاملؤهالت والخبرات 

 

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 االعتزاز   تنمية  على  تعمل  التي   واألنشطة  البرامج  ومتابعة  الوطن،  أمن  على   واملحافظة  اإلسالمي  بالدين  االعتزاز   واملواطنة  االنتماء  قيم  تعزيز  .1

 . للوطن واالنتماء للملك والوالء بالدين

  حب   نفسه  في  وتغرس   مواهبه، وتراعي  بقيمته  وتشعره  شخصيته،  وتنمي   والطمأنينة  األمن  له  تحقق  تربوية  معاملة  ومعاملته  الطالب  احترام .2

 .بالنفس والثقة االستقامة فيه وتؤصل لألخرين واملودة الحميد السلوك وتكسبه املعرفة،

 . التربوي  واملشرف املدرسة ملدير  بشأنها توصية وتقديم التحسين فرص تحديد مع أمكن ما املدرسة أهداف دعم .3

 . ومسؤولياته تخصصه ضمن تقع  التي  الرئيسية األداء ومؤشرات التعليمية األهداف تحقيق .4

 . الحاجة عند املعنية األطراف من املشورة الدعم وطلب الطالب، مشاكل تحديد .5

  وتنفيذ   التعليمية،  الرتب  جميع  قبل  من  تربوية  او   تخصصيه  ابحاث  نتائج  من   االستفادة  او   التربوية  أو   التخصصية  البحوث  اعداد  في  املشاركة .6

   الخبير  املعلم قبل من اإلجرائية البحوث

  وتعمل  ومتنوعة  حديثة  وتعلم  تعليم  استراتيجيات  باستخدام  بعد  عن  أو   حضوريا  للطالب  املدرسة  في  إليه  املسندة   املواد  وتدريس   تصميم .7

 .الطالب لدى واإلبداع التفكير  على القدرة تنمية على

 التعليمية،   العملية  جودة  ورفع  الطالب  احتياجات  مع  يتناسب  بما  التعليمية  ممارساته  وتطبيق  املختلفة،  بقنواته  اإللكتروني  التعليم  تفعيل .8

 .  مدرستي  في التطبيقات ومتابعة

 الكاملة  التغطية  لضمان   إليه،  املسندة  للمواد  املنهج  وعناصر   أهداف  استحضار   مع  واليومية،  واألسبوعية  الفصلية  العمل  خطة  إعداد .9

 .املناهج لهذه

  الدراسية خطهم بناء في الفصلية املقررات نظام مدارس في الطالب مساعدة .10

  نقاط   ملعالجة  عالجية  خطط  ووضع  تدريسها،  يتم  التي   للمادة  استيعابهم  لضمان  التعلم،  نواتج  وقياس  مرحلي،  بشكل  الطالب  مستوى   تقييم .11

 . املتقدمة للمستويات داعمة إثراءية  مواد وإعداد  الطالب، ضعف

 والدولية  الوطنية االختبارات في للمشاركة الطالب تهيئة .12

 اعداد التكيفات واالدائية واالختبارات وفق الضوابط املعتمدة لذلك وتصحيحها والعمل على تحديد االحتياجات الفردية للطالب لفهمها .13

افق منتظم وبشكل بناءة راجعة وتغذية تقييم تقديم .14  . لزيادة التحصيل الدراس ي  الطالب مستويات مع تتو

  التعلم،  واطار   التدريس،  وأدوات  املقررات،  وتطوير   إعداد  حول   واملعلمين  التعليمية  الشؤون  ووكيل  املسؤولين  مع  والتعاون   املشورة  تقديم .15

 .الرعاية أولويات وتحديد والتقييم التدريس  وأساليب التدريس، وبرامج
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 خبرات من يقدمونه  وما به يوصون  ما مع و  التربويين املشرفين اإليجابي مع التعاون  .16

 . املدرسة مبنى  وخارج  داخل  السياسات لتلك امتثالهم لضمان املدرسة لسياسات وفقا الطالب  بين  واالنضباط النظام على الحفاظ .17

 . الطالب لدى التعليم مهارات لتنمية التعلم مصادر  و  املعامل و  املختبرات تفعيل .18

(...  الفيديو)  املرئي/السمعي  النظام  العرض،  االت)  لها  صيانة  طلب  وتقديم  الصلة  ذات  التعليمية  والوسائل  لألجهزة  الفعال  االستخدام  .19

 . األمثل النحو  على استخدامها من والتأكد املدرسة داخل املمتلكات جميع لحماية وذلك األساسية واالحتياجات( إلخ

  االجتماعات   مثل  األنشطة  بهذه  املتقدم  واملعلم  املمارس  املعلم  ومشاركة  الخبير   املعلم  قبل  من  الالصفية  و   الصفية  لألنشطة  التخطيط .20

 تتعلق   والتي   ،  املدرسة  خارج  التربوية  و   التخصصية  املفتوح  املنهي   النمو   و (  املنهي   التعلم  مجتمعات)    املدرسة   داخل  املنهي   التطوير   وبرامج

 .املدرس ي  التنظيم أو  الدراسية املقررات باملتعلمين،

  التنظيم  وفق  املختص  التربوي   املشرف  أو   التعليم  إدارة  تنظمها  التي   العمل  وورش  الدورات   وحضور   وتربويا،  ومهنيا  علميا   الذاتية  التنمية .21

 . املحددين والوقت

 والخبير املتقدم املعلم قبل من العمل وورش الدورات وتقديم وتربويا ومهنيا علميا العمل زمالء تنمية .22

 دقائق(  5)  وتخصيص  الطالب،  لدى  القرائي  الفهم  لتعزيز   االبتدائية  املرحلة  في  العربية  اللغة  حصص  من  أسبوعية  حصتين  تخصيص .23

اقع الدراسية الحصة من العليا للصفوف دقائق( ۱۰ - ه) و  األولية للصفوف   العربي والخط  الكتابة أنشطة لتنفيذ  يومية  حصص أربع بو

  الكتابي  األداء  تحسين  برنامج  في   باملعلم  العالقة  ذات  واإلجراءات  املعايير   كافة  التنفيذ  باإلضافة  القرائي،  الفهم  وتعزيز   اإلثرائية  والقراءات

 . االبتدائية املرحلة في  والطالبات الطالب لدى والقرائي

  جوانب   أي  على  الضوء  وتسليط  أبنائهم  بمستوى   وتعريفهم  الطالعهم  الطالبي،   املوجه  مع  بالتعاون   األمور   أولياء   مع  املستمر   التواصل .24

 املجتمع مؤسسات مع مجتمعية شراكات وبناء  االهتمام تستدعي

 . املحددة االمكانيات ضمن  املساندة التعليمية التعليمية املدرسة أنشطة تنفيذ .25

 .كمعلم مهامه تنفيذ  أثناء واملعوقات  واإلنجازات األنشطة تفاصيل يتضمن تقرير  إعداد .26

 للكبار واالجتماعية  بتدريسها يقوم التي  العمرية للمرحلة النفسية الخصائص تفهم .27

  30  عن  يزيد  ال   بما  نهايته  وبعد  دقيقة  15  ب  الصباحي  االصطفاف  قبل   الرسمي   الدوام   بداية  الطالب  على  واإلشراف  املناوبة  بأعمال  القيام .28

  حصص وشغل موظفين، خمسة عن املدرسة في اإلدارية الوظائف  شاغلي عدد قل حال الطالب على اليومي اإلشراف في واملشاركة دقيقة،

  الدوام  ساعات  مع  األسبوعي  مجموعة  في  يزيد  ال   بما  و   ،  املدرسة  مدير   من  واملعتمد  اإلدارية   اللجنة  قبل   من  املعد  الجدول   وفق  اإلنتظار 

 . املدرسة  إدارة توجيه وفق الطارئ  العجز  وسد األسبوع، في ساعة 35 عن الرسمي 

 .مؤهالته/  مهامه مع تتناسب املدرسة مدير  قبل من بها يكلف مهام بأي القيام .29
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 يعتمد مدير املدرسة :                     الختم     

 :  االسم                                                                                                                       
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 قرار التكليف 
    

 رائد النشاط  تكليف  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ       1444/   01/           التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة    أنا مدير

والقاض ي بمنح   ه ،1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
مديري املدارس الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442

تنظيمي ملدارس التعليم العام  الدليل الب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية....................  /رائد النشاط تكليف 

 هـ        1444/   01 / وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي    1442الصادر 

تنفيذ خطة النشاط الطالبي والبرامج املعتمدة، واكتشاف قدرات الطالب وميولهم، بهدف دعم أهداف التعليم  بهدف 

  التعلم  والتعلم، وتحسين نواتج
 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم     

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 سية .  األصل في ملف القرارات  املدر  ✓
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 رائد النشاط
 رائد النشاط الوظيفي  املسمى 

 لشؤون الطالب   املدرسة وكيل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 
تنفيذ خطة النشاط الطالبي والبرامج املعتمدة، واكتشاف قدرات الطالب وميولهم، بهدف دعم أهداف التعليم والتعلم، 

  التعلم وتحسين نواتج
املؤهالت والخبرات  

 املطلوبة 

  ةجامعي شهادة 

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك. .1

 التحسين وتقديم التوصية للمسؤولين. دعم األهداف التعليمية من خالل األنشطة املدرسية وتحديد فرص  .2

 تحقيق أهداف ومؤشرات األداء لألنشطة والفعاليات الرئيسية حسب الخطة التشغيلية للمدرسة.  .3

 وطلب الدعم/املشورة من األطراف ذات العالقة عند الضرورة. الصعوبات املتعلقة باالنشطة الطالبية تحديد  .4

 الطالب )الغير تعليمية بكفاءة عالية فيما يتعلق بمجال اختصاصه(.اكتشاف قدرات وميول واحتياجات  .5

ليم عن بعد املعتمدة في الوزارة  اإلشراف على تنفيذ الخطة التشغيلية لألنشطة الطالبية والبرامج املعدة لذلك بما فيها حصص النشاط عبر منصة التعليم اإللكتروني والتع .6

 املنظمة لذلك، وتوثيقها، وتفعيل االستبانات التي تقيس مدى تحقق برامج النشاط وتحليلها.  )مدرستي(، بما يتفق مع األنظمة واللوائح

ملستهدفة، وحسب اإلمكانيات التخطيط لألنشطة والبرامج ذات العالقة قبل بداية الفصل الدراس ي وفق األسابيع الدراسية املعتمدة، وضمان مناسبتها املرحلة العمرية ا .7

 ولها للجانب التطويري للطالب.واملوارد املتاحة وشم 

 اإلشراف على مشاركة الطالب في إعداد الخطة التشغيلية لألنشطة الطالبية والبرامج املعدة لذلك. .8

افق مع امليزانية املحددة لها من امليزانية التشغيلية وفق املستندات النظامية املنظمة لذلك. .9  تنفيذ أنشطة املدرسة بما يتو

افقة على تشكيل األندية )إن وجدت( والتحقق من تلبيتها ملتطلبات واهتمامات الطالب املشاركة في تقييم ومت .10  ابعة عملية املو

 توفير منصة عامة لتفعيل مشاركة الطالب في األنشطة وتطوير مجموعة واسعة من املهارات الجديدة وذات الصلة.   .11

 تربوية تؤثر في الطالب. ، وتعزيز العالقات اإليجابية بين املدرسة واألسرة واملجتمع باعتبارها مؤسساتتوجيه بعض برامج النشاط للمعلمين وأولياء األمور واملجتمع املحلي .12

 يمية. إعداد تقرير يتضمن تفاصيل األنشطة، واإلنجازات واملعوقات أثناء تنفيذ املهام املعينة )أو املطلوبة(، والرفع به لوكيل الشؤون التعل .13

 لنظامية واألمنية قبل تنفيذ برامج النشاط الصفية وغير الصفية.التأكد من تطبيق االشتراطات ا .14

 تم تكريمهم من قبل مدير املدرسة . تقديم الدعم للمتميزين في برامج النشاط من املعلمين وأولياء األمور والطالب والرفع للجنة اإلدارية / وكيل املدرسة لشؤون الطالب لي .15

 األنشطة االصفية تنفيذ العمل بشكل وثيق مع املعلمين ودعمهم في  .16

افق التدريب والتوجيه لضمان ها ، وتوفير أساسياتالالصفية في املدرسة تنسيق جميع األنشطة  .17  إعطاء فرص متكافئة للطلبة حسب امليول والقدرات ذات الصلة، ومر

 بين الطالب. طة باألنشمن أجل رفع مستوى املشاركة واالهتمام  املدرسية لألنشطة والبطوالت ث احدتوجيه تنظيم اال  .18

افقة مدير املدرسة التواصل مع املدارس األخرى في املنطقة عبر طرق التواصل املعتمدة للمشاركة في األحداث الرياضية املدرسية.  .19  بعد مو

نتظار وفق الجدول املعد من قبل اللجنة  القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وشغل حصص اإل  .20

 األسبوع.  ساعة في ۳۵اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن 

اإليجابية بين املدرسة واألسرة واملجتمع باعتبارها مؤسسات  متابعة وتقييم كافة البرامج بدقة والحرص على عدم احتوائها على ما يخالف التعليمات، توثيق العالقات  .21

 تربوية تعنى بالطالب

 تفعيل دليل الشراكات األسرية وفق الدليل املنظم لذلك. .22

 تأصيل حب التطوع في نفوس الطالب، وابتكار مجاالت ونشاطات تطوعية لخدمة املجتمع.   .23

 ة واإلقليمية والدولية واالستعانه بالجهات ذات االختصاص للمساعدة في ذلكالعمل على تاهيل الطالب للمسابقات واملشاركات الوطني .24

 القيام بأي مهام أخرى يكلف بها تتناسب مع مهامه / مؤهالته    .25

 سة ر يعتمد مدير املد        ......................................................... اسم املكلف: 
            .............................................................التوقيـــــع:      
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 قرار التكليف 

    

 معلمي التربية الخاصةتكليف  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 وفق الخطة املعتمدة من الوزارة  وما يصدر من تعاميم  حسب الجدول ادناه بتدريس التربية الخاصة معلمي تكليف 
ً
املنهج كامال

 وفق املهام املرفقههـ        1444/  01 /  للعام الدراس ي

 - محفزة وتعلمية تعليمية بيئة توفير  خالل من والتعليمي  التربوي  بمستواه واالرتقاء  جوانبها املعاق بكافة الطالب شخصية بناء في اإلسهامبهدف 

 التي تحسن واملبتكرة اإلبداعية املمارسات وتطوير  -والخبير املتقدم املعلم - والتعلم التعليم عملية تحسين في املعلمين ودعم التعليمية الرتب جميع

 .. الخبير املعلم - والتعلم التعليم عملية من

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 
  

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 معلم الرتبية اخلاصة
 ( واملمارس واملتقدم   الخبير   املعلم يشمل ) معلم  الوظيفي  املسمى 

 للشؤون التعليمية املدرسة وكيل  االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 

  من والتعليمي  التربوي  بمستواه واالرتقاء جوانبها بكافة الطالب املعاق   شخصية بناء في  اإلسهام

  تحسين في  املعلمين ودعم التعليمية  الرتب جميع  -  محفزة وتعلمية تعليمية بيئة  توفير  خالل

التي   واملبتكرة  اإلبداعية املمارسات وتطوير  -والخبير املتقدم   املعلم -  والتعلم  التعليم عملية

 .. الخبير املعلم  - والتعلم التعليم عملية  من  تحسن 

 الخاصة التربية في أعلى  أو   جامعية  شهادة املؤهالت والخبرات املطلوبة

 

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 . بذلك الخاصة واألنشطة البرامج ومتابعة الوطن، أمن على واملحافظة واملواطنة،  واالنتماء اإلسالمي بالدين  االعتزاز  قيم تعزيز  .1

 حب  نفسه  في  وتغرس  مواهبه،  وتراعي  بقيمته  وتشعره  شخصيته،  وتنمي   والطمأنينة  األمن  له  تحقق  تربوية  معاملة  ومعاملته  الطالب  احترام .2

 .بالنفس والثقة االستقامة فيه وتؤصل لألخرين واملودة الحميد السلوك وتكسبه املعرفة،

  نقاط   ملعالجة  عالجية  خطط  ووضع  تدريسها،  يتم  التي   للمادة  استيعابهم  لضمان  التعلم،  نواتج   وقياس  مرحلي،  بشكل  الطالب  مستوى   تقييم .3

 .املتقدمة للمستويات داعمة إثرائية مواد واعداد  الطالب، ضعف

  استراتيجيات  باستخدام  بعد  عن  أو   حضورية  مجموعات  أو   فردي  بأسلوب)  اإلعاقة  ذوي   للطالب  املدرسة  في إليه  املسندة  املواد   وتدريس  تصميم  .4

 .الطالب لدى واإلبداع التفكير  على القدرة تنمية على  وتعمل  ومتنوعة حديثة وتعلم تعليم

 .املناهج لهذه الكاملة التغطية لضمان إليه، املسندة للمواد املنهج عناصر  استحضار  مع واليومية، واألسبوعية الفصلية العمل خطة إعداد .5

)الخاصة  التربية   املصادر   غرفة  مسؤولية  تولي .6   التجهيزات  ومن  لها  املطلوبة  التجهيزات  من  العجز   تحديد  على  والعمل  املدرسة  في(  وجدت  إن( 

 . املدرسية الشؤون لوكيل ورفعها اإلعاقة ذوي  الطالب لحاالت املدرس ي  للمبنى  املطلوبة

 . املدرسة في املعنيين مع والتنسيق بالتعاون  اإلعاقة ذوي  من طالب لكل الدراسية الجداول  إعداد في املشاركة .7

 .الطالبي املوجه مع بالتعاون  املدرسة في املعنيين مع  اإليجابية املشاركة في دورهم وتفعيل وتوعيتهم األمور  أولياء مع التواصل .8

 . اإلعاقة ذوي  بالطالب يتعلق فيما املدرسة وخارج داخل العالقة ذات الجهات مع التنسيق .9

 .عليها املتعارف الفنية  األسس وفق اإلعاقة بذوي  العالقة ذات والوثائق السجالت تنظيم .10

 التعليمية   واالستراتيجيات  التدريس  طرق   من  اإلعاقة  ذوي   الطالب  تخص  التي   األمور   في  العالقة  ذات  اللجان  أو   التعليمية  للهيئة  الدعم  تقديم .11

 . وغيرها االختبارات تأدية أساليب و  الطالب مع التعامل وأساليب

 .الواحدة للحصة دقائق عشر  بمعدل التعلم نواتج  ومراجعة الصفية التطبيقات  تنفيذ .12

 . لهم  الراجعة التغذية وتقديم وتصحيحها، املنزلية والواجبات الصفية الطالب أعمال متابعة .13

 .تطويرها على والعمل نتائجها ومتابعة اإلعاقة ذوي  بالطالب والخاصة الفردية التربوية البرامج وتنفيذ إعداد .14

 .التعليمية الشؤون وكيل من اعتمادها بعد بها أمورهم أولياء وتزويد اإلعاقة ذوي  الطالب مستوى  عن الدورية التقارير  إعداد .15
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  الطالب   تقويم  لالئحة  التفسيرية  املذكرة  في   ورد  ما  حسب  املدرسة،  في  العالقة  ذوي   مع  باملشاركة  اإلعاقة  ذوي   للطالب  االختبارات   وتنفيذ   إعداد .16

 هـ 1438 للعام

  بالتعاون  والعاملية واإلقليمية املحلية اإلعاقة مناسبات وتفعيل والسالمة الصحة وبرامج  الالصفية و  الصفية واألنشطة الترفيهية البرامج إعداد .17

 .النشاط رائد مع بالتنسيق وخارجها، املدرسة في املعنية الجهات مع

 للصفوف   دقائق(  5)  وتخصيص   الطالب،  لدى  القرائي  الفهم  لتعزيز   االبتدائية  املرحلة  في  العربية  اللغة  حصص  من  أسبوعية  حصتين  تخصيص  .18

اقع  الدراسية  الحصة  من  العليا  للصفوف  دقائق (  ۱۰  -  5)  و   األولية   والقراءات  العربي   والخط  الكتابة  أنشطة  لتنفيذ   يومية  حصص  أربع  بو

  لدى   والقرائي  الكتابي  األداء  تحسين  برنامج  في  باملعلم  العالقة  ذات  واإلجراءات  املعايير   كافة  لتنفيذ  باإلضافة  القرائي،  الفهم  وتعزيز   اإلثرائية

 .االبتدائية املرحلة في  والطالبات الطالب

 دقيقة 30  عن  يزيد  ال   بما   نهايته  وبعد  دقيقة  15 ب  الصباحي  االصطفاف  قبل   الرسمي   الدوام  بداية  الطالب  على  واإلشراف املناوبة  بأعمال  القيام .19

 وفق االنتظار  حصص وشغل موظفين، خمسة عن املدرسة في اإلدارية الوظائف شاغلي عدد  قل حال الطالب على اليومي اإلشراف في واملشاركة

  ساعة   ۲۹  عن  الرسمي   الدوام  ساعات  مع  األسبوعي  مجموعة  في  يزيد  ال   بما  و   ،  املدرسة  مدير   من  واملعتمد  اإلدارية  اللجنة  قبل  من  املعد  الجدول 

 .األسبوع في

 . املدرسة قيادة توجيه وفق املدرسة في عددهم في الطارئ  العجز  وسد  الغائب الخاصة التربية معلم بعمل والقيام  االنتظار  حصص تغطية .20

 .املشكلة هذه يواجهون  اللذين الطالب لدى وأسبابها التعلم صعوبات ومعالجة دراسة .21

  وتنفيذ   التعليمية،  الرتب  جميع  قبل  من  تربوية  او   تخصصيه  ابحاث  نتائج  من  االستفادة  او   التربوية  أو   التخصصية  البحوث  اعداد  في  املشاركة .22

 الخبير  املعلم قبل من اإلجرائية البحوث

  خبرات من يقدمونه وما به  يوصون  ما مع اإليجابي والتعامل التربويين املشرفين مع التعاون  .23

والوقت   التنظيم وفق املختص التربوي  املشرف أو  التعليم إدارة تنظمها التي  العمل وورش الدورات وحضور  وتربويا، ومهنيا علميا الذاتية التنمية .24

 . املحددین

 والخبير املتقدم املعلم قبل من العمل وورش الدورات وتقديم وتربويا ومهنيا علميا العمل زمالء تنمية .25

 . الخبير  للمعلم   حصة  ۱۲و  املتقدم،  للمعلم  حصة  14و  املمارس،  للمعلم  حصة  16  يشغلها،  التي   التعليمية  الرتب  حسب  التدريس ي   بالنصاب  يلتزم .26

 مؤهالته /  مهامه مع تتناسب بها يكلف أخرى  مهام بأي القيام .27
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 يعتمد مدير املدرسة :                     الختم     

 االسم:                                                                                                                      
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 قرار التكليف 

    

 محضر املختبر  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ       1444/   01/           التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

والقاض ي بمنح مديري املدارس  ه ،1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

وما    1442الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية....................  /محضر المختبر تكليف 

 هـ        1444/  01 / يصدر من تعاميم للعام الدراس ي  

دريس العملي أو أي أنشطة  اإلشراف على إعداد وتشغيل األجهزة واملواد التعليمية في املختبرات املستخدمة في املدرسة لضمان توفر الدعم الالزم للقيام بمهام التبهدف 

 . مدرسية أخرى تتم داخل املختبر

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم     

 االسم:                                                                                                                                

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 حمضر املختب 
 محضر املختبر  الوظيفي  املسمى 

 يرتبط بوكيل املدرسة للشؤون املدرسية االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 
الدعم الالزم  اإلشراف على إعداد وتشغيل األجهزة واملواد التعليمية في املختبرات املستخدمة في املدرسة لضمان توفر 

 . للقيام بمهام التدريس العملي أو أي أنشطة مدرسية أخرى تتم داخل املختبر

 دبلوم تحضير مختبرات )بكالوريوس علوم /إداري ودورات في املختبرات( املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك. تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي  .1

 ي.دعم أهداف املدرسة من خالل توفير بيئة مختبرية آمنة وتحديد فرص التحسين وتقديم التوصية بذلك لوكيل الشؤون املدرسية وللمشرف التربو  .2

 مه ومسؤولياته.تحقيق األهداف ومؤشرات األداء الرئيسة حسب مها .3

 القدرة على تحديد املشاكل وطلب الدعم املشورة من األطراف املعنية عند الضرورة في مجال عمله وتخصصه.  .4

 اعداد وتنظيم األجهزة واملواد التعليمية كماهو متطلب للدروس  .5

 تهيئة وتجهيز واملختبرات وتنظيمها وترتيبها ومتابعة نظافتها قبل وبعد استخدامها.  .6

 ووضعها في املكان املخصص. املعلمينضمان تسليم األجهزة املطلوبة من قبل  .7

 ترتيب وتنظيف األجهزة عند االنتهاء من استعمالها وتخزينها بصورة سليمة وآمنة.  .8

لكيميائية بطريقة الحفاظ على األجهزة واملواد التعليمية، وتخزينها بشكل صحيح، وإجراء إصالحات بسيطة إن كان ذلك ممكنا، وترتيب املواد ا .9

 منظمة وآمنة. 

 إعداد برنامج متكامل لنشاط املختبرات حسب اليوم والحصة واملوضوع مع جدول متابعة تنفيذ التجارب للمعلم.  .10

 والطالب في املختبر )عند الحاجة( إذا تطلب األمر.   املعلمينمساعدة  .11

 إعداد اللوحات والنشرات اإلرشادية باستخدام األدوات واألجهزة واملواد في املعامل واملختبرات، ومراجعة فحوصات للمخزون بشكل منتظم .  .12

األجهزة واملواد التعليمية واصالحها قدر املستطاع عند وجود مسائل و مشکالت فنية متعلقة بها من أجل تحديد مشاكل استكشاف  .13

 ملناسبةواجراء الحلول ا

القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وشغل حصص اإلنتظار   .14

  وفق الجدول املعد من قبل اللجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسمي عن

 ساعة في األسبوع.   35

 .حفظ املواد الكيميائية واألجهزة في األماكن املخصصة لها، والتأكد من مدى سالمة حفظها ومتابعة صالحية انتهائها )للمواد الكيميائية( .15

 املساهمة في تنفيذ أنشطة املدرسة املتعلقة بتخصص عمله وفق إمكاناتها. .16

 ات واملعوقات أثناء تنفيذ املهام املطلوبة. إعداد تقرير يتضمن تفاصيل األنشطة، واإلنجاز  .17

 االلتزام بكافة إجراءات السالمة في املختبر ومتابعة تنفيذها  .18

   القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهامه/مؤهالته. .19

   يعتمد مدير املدرسة :      .........................................................  اسم املكلف: 
ــع:      االسم                                                                       .............................................................التوقيـــ

 

 



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 قرار التكليف 

    

 مساعد معلم "التربية الخاصة" تكليف  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ         1444/   01  /    التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 هـ         1444/  01 /    للعام الدراس ي وفق الخطة املعتمدة من الوزارة  وما يصدر من تعاميم  للتربية الخاصة مساعد معلمتكليف 

اإلسهام في بناء شخصية الطالب املوهوب بكافة جوانبها واالرتقاء بمستواه التربوي والتعليمي من خالل توفير بيئة  بهدف 

 تعليمية وتعلمية محفزة 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم     

 االسم:                                                                                                                                                    

 
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 سية .  األصل في ملف القرارات  املدر  ✓

 

 
 
 
 



 ال   

 

 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 "التربية الخاصة"  مساعد معلم
 ( خاصة تربية) معلم مساعد الوظيفي  املسمى 

 للشؤون التعليمية املدرسة وكيل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 
 نواتج تحسين بهدف الفصل، وضبط اإلعاقة ذوي  للطالب والتعلم التعليم عمليات  إدارة في  الخاصة التربية معلم مساعدة

 . املدرسة وتحقيق أهداف التعلم،

 املؤهالت والخبرات املطلوبة
 فأعلى )يفضل دبلوم جامعي أو أعلى في التربية الخاصة )ملدة عام على األقل( ثانوية عامة 

 اتقان لغة برايل لتخصصات اإلعاقة البصرية -اتقان لغة اإلشارة لتخصصات اإلعاقة السمعية  -

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 . بذلك الخاصة واألنشطة البرامج ومتابعة الوطن، أمن على واملحافظة واملواطنة،  واالنتماء اإلسالمي بالدين  االعتزاز  قيم تعزيز  .1

  لتلك امتثالهم لضمان املدرسة لسياسات وفقا الطالب بين واالنضباط  النظام على والحفاظ الدراس ي، الفصل ضبط في املعلم مساعدة .2

 . املدرسة مبنى  وخارج داخل السياسات

 .ومسؤولياته تخصصه ضمن تقع التي  الرئيسية األداء ومؤشرات التعليمية األهداف تحقيق في املعلم مساعدة .3

 . اإلعاقة لحاالت التقييم في الخاصة التربية معلم دعم .4

 من املعد الجدول  وفق نهايته وبعد الصباحي االصطفاف قبل الرسمي  الدوام بداية الطالب على اليومي واإلشراف املناوبة بأعمال  القيام .5

 . األسبوع في ساعة ۳5 عن الرسمي  الدوام ساعات مع األسبوعي مجموعة في يزيد ال  بما و  ، املدرسة مدير  من واملعتمد اإلدارية اللجنة قبل

  في واملشاركة وخارجها، املدرسة داخل الالمنهجية األنشطة وفي الفصل داخل التعليمية األنشطة وتنظيم إعداد في املعلم مع العمل .6

 . املعلم  إشراف تحت  تنفيذها

 .املعلم توجيهات وفق تنفيذها ومتابعة طالب، بكل الخاصة التعليمية الخطط إعداد  على الخاصة التربية معلم مساعدة  .7

 . زمالئهم مسايرة من ليتمكنوا املنخفض التحصيلي املستوى  ذوي   الطالب مع املتابعة وتكثيف دروسهم، مراجعتهم أثناء الطالب مساعدة  .8

 للحصة الالزمة التعليمية الوسائل وتجهيز  الدراس ي، بالصف الخاصة األدوات بعض  وتحضير   التعليمية املواد إعداد في املساعدة  .9

 .  الدراسية

  التقدم مستوى  ومتابعة والنتائج،  الدرجات وضع/رصد في واملساعدة وجمعها، املنزلية والواجبات االختبارات مثل التعليمية املواد توزيع .10

 .الفصل داخل خاصة املستهدفين  الطالب ولدى الفصل طالب لدى

 .والسلوكية الدراسية أوضاعهم ملناقشة الطالب أمور  أولياء يحضرها   التي  االجتماعات  في يشارك  .11

 . عليها املنصوص مهامه  أداء واكمال املعلم غياب حال في الطالب/  الفصل ضبط مسؤولية تولي .12

  اإلعالنات ولوحة السبورة، وتجهيز  البيانية، والرسوم والنماذج والخرائط، املراجع، واعداد الدرس، خطة إعداد في املعلم يساعد .13

 . الحصة في للطالب والغياب وتسجيل الحضور 

 . لديهم اإلعاقة نوع مع تتناسب التي  باللغة املعلم  يقدمها  التي  والتعليمات  الدروس فهم على اإلعاقة ذوي  الطالب مساعدة .14

 . مؤهالته /  مهامه مع تتناسب بها يكلف أخرى  مهام بأي القيام .15

 يعتمد مدير املدرسة :      ......................................................... اسم املكلف:    
ـــع:                                                 االسم:       .............................................................التوقيــ
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 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 التكليف قرار  

    

 مسجل معلومات  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ         1444/   01  /    التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

والقاض ي بمنح مديري املدارس  ه ،1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 وبمقتض ى النظام ، نقرر بمشيئة هللا  ما يلي :    1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام  ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية................ ..................... /مسجل معلوماتتكليف 

 هـ         1444/  01 / وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي    1442الصادر 

 إدخال وحفظ واسترجاع جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باملدرسة عبر األنظمة الحاسوبية املستخدمة. بهدف 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر.

 فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.   

 .. مويرعاكم وهللا يحفظك  متعاونك  مشاكرين لك

    ......................................................... اسم املكلف: 

     ............................................................. التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم     

 االسم:                                                                                                                                               

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 مسجل معلومات
 مسجل معلومات  الوظيفي  املسمى 

 يرتبط بوكيل املدرسة لشؤون الطالب  االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 إدخال وحفظ واسترجاع جميع البيانات واملعلومات املتعلقة باملدرسة عبر األنظمة الحاسوبية املستخدمة. الهدف 

 شهادة ثانوية + دبلوم في الحاسب اآللي املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 تعزيز قيم االعتزاز بالدين اإلسالمي واالنتماء واملواطنة، واملحافظة على أمن الوطن، ومتابعة البرامج واألنشطة الخاصة بذلك.  .1

تسجيل املعلومات والبيانات املتعلقة باملدرسة في الحاسب األلي وحفظها وفق نظام التسجيل املعتمد. تسجيل طالب الصف األول   .2

 االبتدائي بنظام نور في حال عدم قدرة ولي أمر الطالب على التسجيل. 

 إدخال تأخر وغياب املوظفين في املدرسة وفق البرنامج املخصص لذلك .  .3

 غياب الطالب اليومي وفق البرنامج املخصص لذلك.إدخال تأخر و  .4

 تجهيز البيانات املتعلقة بأسماء الطالب الخريجين من املدرسة إلكترونية.  .5

 تحديث املعلومات والبيانات املتعلقة باملدرسة إلكترونية.  .6

 أثناء التسجيل.طباعة بيانات تسجيل الطالب املستجدين في املرحلة االبتدائية ومعالجة أي خلل يطرأ  .7

 القيام باستخراج النتائج واإلحصائيات والبيانات املتعلقة باملدرسة إلكترونية.   .8

تي  القيام بمتابعة كافة املتطلبات الالزمة لجهاز الحاسب اآللي والتنسيق مع املركز الوطني للمعلومات التربوية لالستفادة من الخدمات ال  .9

 يقدمها.

 ج التجهيزات املدرسية إلكترونية. تعبئة البيانات الخاصة ببرنام .10

القيام بأعمال املناوبة واإلشراف اليومي على الطالب بداية الدوام الرسمي قبل االصطفاف الصباحي وبعد نهايته وفق الجدول املعد من  .11

 ساعة في األسبوع.  ۳۵ي عن قبل اللجنة اإلدارية واملعتمد من مدير املدرسة ، و بما ال يزيد في مجموعة األسبوعي مع ساعات الدوام الرسم 

 القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهامه/مؤهالته.  .12

 

   ......................................................... اسم املكلف: 

ـــع:                                                     .............................................................التوقيــ

   يعتمد مدير املدرسة :                                                                                                                

 : االسم                                                     
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 قرار التكليف 

    

 معلم الموهوبين تكليف  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

 هـ         1444/  01 / وفق الخطة املعتمدة من الوزارة  وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي  املوهوبين   معلمتكليف 

 وتعلمية محفزةاإلسهام في بناء شخصية الطالب املوهوب بكافة جوانبها واالرتقاء بمستواه التربوي والتعليمي من خالل توفير بيئة تعليمية بهدف 

 مع علمنا بأنك على قدر هذا األمر. فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.  

 ..مويرعاكم وهللا يحفظك متعاونك مشاكرين لك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                                    
 

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 معلم املوهوبني
 ( واملمارس واملتقدم  الخبير  املعلم يشمل)معلم املوهوبين   الوظيفي  املسمى 

 للشؤون التعليمية املدرسة وكيل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الهدف 

 تعليمية بيئة توفير  خالل من والتعليمي التربوي  بمستواه واالرتقاء جوانبها بكافة املوهوب الطالب شخصية بناء في  اإلسهام

 محفزة  وتعلمية

  املمارسات وتطوير  -والخبير املتقدم املعلم - والتعلم  التعليم عملية تحسين في  املعلمين ودعم التعليمية الرتب  جميع -

 .. الخبير املعلم - والتعلم التعليم عملية من  تحسن التي واملبتكرة اإلبداعية

 املؤهالت والخبرات املطلوبة
 التعليم  في فأكثر  سنوات 5 خبرة

 ( واالبتكار املوهبة في  دورات+  علمي تخصص أو  واالبتكار   التفوق   في - جامعية شهادة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
 . بذلك الخاصة واألنشطة البرامج ومتابعة الوطن، أمن على واملحافظة واملواطنة،  واالنتماء اإلسالمي بالدين  االعتزاز  قيم تعزيز  .1

  حب نفسه في وتغرس مواهبه،  وتراعي بقيمته  وتشعره شخصيته، وتنمي  والطمأنينة األمن له تحقق تربوية معاملة ومعاملته الطالب احترام .2

 .بالنفس والثقة االستقامة فيه وتؤصل لآلخرين واملودة الحميد السلوك وتكسبه املعرفة،

 .عليها املنصوص التنظيمية والضوابط العلمية للمعايير  وفقا املوهوبين لبرامج التشغيلية الخطة تنفيذ .3

 . املوهوبين على للكشف الوطني  للمشروع الطالب لترشيح والتنسيق املشاركة .4

 .املوهوبين على للكشف الوطني  املشروع مخرجات وفق املدرسة مدير  طريق عن وخارجها املدرسة داخل املوهوبين لبرامج الطالب وترشيح  اختيار  .5

 .النظام مع وربطها منها، بنسخة املوهوبين قسم/  إدارة وتزويد املدرسة داخل املوهوبين للطالب بيانات قاعدة إعداد  .6

 .الواحدة للحصة دقائق عشر  بمعدل التعلم نواتج ومراجعة  الصفية التطبيقات تنفيذ  .7

 . لهم الراجعة التغذية وتقديم اإلثرائية، واألنشطة واملشاريع الصفية الطالب أعمال متابعة .8

 .  لذلك  املخصصة النماذج واستيفاء الدراسية الحصص في التعلم نواتج قياس .9

 .املوهوبين للطالب املناسبة واالجتماعية النفسية الرعاية لتوفير  باملدرسة؛ الطالبي املوجه مع التنسيق .10

 . اإلثرائية البرامج تقديم خالل من وميولهم اهتماماتهم تناسب   التي  املوهوبين  الطالب لدى العلمي  والبحث التفكير  مهارات  تنمية .11

 . موظفين خمسة عن املدرسة في( املرتبة على اإلدارية الوظائف شاغلي عدد قل إذا الطالب على اليومي اإلشراف في املشاركة .12

 توجيه وفق املدرسة معلمي  عدد في الطارئ  العجز  وسد الغائب املعلم بعمل والقيام( األسبوع في حصتين عن  يزيد ال  بما) االنتظار  حصص تغطية .13

 . املدرسة ادارة

 دقيقة، 30 عن يزيد ال  بما  نهايته وبعد دقيقة 15 ب  الصباحي االصطفاف  قبل الرسمي  الدوام بداية الطالب على واإلشراف املناوبة بأعمال  القيام .14

 وفق االنتظار  حصص وشغل موظفين، خمسة  عن املدرسة في اإلدارية الوظائف شاغلي عدد قل حال الطالب على اليومي اإلشراف في واملشاركة

 في ساعة 35 عن الرسمي  الدوام ساعات مع األسبوعي مجموعة في يزيد ال  بما و  املدرسة، مدير  من واملعتمد اإلدارية اللجنة قبل من املعد الجدول 

 األسبوع

  داخل املوهوبين الطالب ومنجزات أعمال جميع وإبراز  املعتمدة، التقويم أدوات باستخدام املدرسة في  املوهوبين برامج تقويم في املشاركة .15

 . السنوي  الختامي املعرض خالل من املدرسة

:  مثل وجدت، إن املدرسة داخل باملوهوبين الخاصة اللجان عضوية في  واملشاركة مواهبهم، شئون  يخص فيما املوهوبين أمور  أولياء مع التواصل .16

 .اللجان من وغيرها املوهوبين الطالب تسريع لجنة
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 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 املوهوبين  قسم/إدارة تنفذها التي  واملسابقات اإلثرائية والبرامج املحيطة، والبيئة املدرس ي  املجتمع داخل واإلبداع املوهبة ثقافة نشر  في املشاركة .17

 . التعليم إدارة في

 .التعليم إدارة في املوهوبين قسم/  إدارة خطة وفق املوهوبين ملعلمي  التدريبية والبرامج الدورية واالجتماعات العمل ورش حضور  .18

  واملسابقات   ،"إبداع" العلمي  لإلبداع الوطني واألوملبياد املدرسة، مدير  طريق عن املوهوبين عن للكشف الوطني  للبرنامج املدرسة طلبة ترشيح .19

 . املوهوبين مجال في املعتمدة األخرى  والفعاليات

  وتنفيذ  التعليمية، الرتب جميع قبل من تربوية او  تخصصيه أبحاث نتائج من االستفادة او  التربوية أو  التخصصية البحوث اعداد في املشاركة .20

   الخبير  املعلم قبل من اإلجرائية البحوث

 خبرات من يقدمونه وما به  يوصون  ما مع اإليجابي والتعامل التربويين املشرفين مع التعاون  .21

  والوقت التنظيم وفق املختص التربوي  املشرف أو  التعليم إدارة تنظمها التي العمل وورش الدورات وحضور  وتربويا، ومهنيا  علميا الذاتية التنمية  .22

 . املحددين

 والخبير املتقدم املعلم قبل من العمل وورش الدورات وتقديم وتربويا ومهنيا علميا العمل زمالء تنمية .23

خالل العام  مالحظته تم ما على التوصيات رفع على والعمل املدرسة، داخل به قام الذي والدور  املنفذة البرامج عن سنوي  ختامي تقرير  إعداد  .24

 . التعليم إدارة في املوهوبين قسم/  إلدارة لرفعها وتحسينه العمل وتجويد لتطوير 

 . مؤهالته /  مهامه مع تتناسب بها يكلف أخرى  مهام بأي القيام .25

    ......................................................... اسم املكلف:    

ـــع:                            يعتمد مدير املدرسة :       .......................................................... التوقيــ

 االسم  
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 شمال مكة المكرمة

 

بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 

 قرار التكليف 

    

 حارس املدرسة  بشــأن: 

 عام دراس ي    املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

وما    1442الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية....................  /حارس املدرسةتكليف 

 هـ         1444/  01 / يصدر من تعاميم للعام الدراس ي

 املحافظة على محتويات وممتلكات املدرسة.. بهدف 

 بأنك على قدر هذا األمر.مع علمنا 

 فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.   

 .. مويرعاكم وهللا يحفظك  متعاونك  مشاكرين لك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 

  
 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.  ✓

 صورة مللفه  .  ✓

 القرارات  املدرسية .  األصل في ملف  ✓
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 
 

 حارس املدرسة
 حارس املدرسة  الوظيفي  املسمى 

 املدرسية  شؤونلوكيل املدرسة ل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 املحافظة على محتويات وممتلكات املدرسة. الهدف 

 شهادة ابتدائية أو أعلى  املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام
افه مع آخر موظف، والتأكد   .1 يقوم بمباشرة عمله قبل حضور منسوبي املدرسة، وفتح و إغالق باب املدرسة، وانصر

 من خلو املدرسة من الطالب .  

 القيام بحراسة املبنى وما يحتويه.  .2

 إال بإذن رسمي. عدم السماح ألي شخص بدخول املدرسة أو الخروج منها أثناء وبعد انتهاء الدوام .3

 إبالغ إدارة املدرسة والجهات املختصة عند حدوث أي طارئ وفق اآللية املعتمدة.  .4

 متابعة عمال النظافة والصيانة في أوقات الدراسة أثناء القيام بعملهم.    .5

افذ وإطفاء األنوار واملكيفات واملراوح ومحابس املياه بعد  .6  انتهاء الدوام.التأكد من إغالق األبواب والنو

 . محتويات وممتلكات املدرسة على  ةظفحاامل .7

افقة إدارة املدرسة.   .8  القيام بفتح مبنى املدرسة خارج أوقات الدوام الرسمي بعد مو

 السماح بدخول ومباشرة الفرق االسعافية والحاالت الطارئة اثناء الدوام الرسمي وفق التنظيمات املعتمدة  .9

 (خاص للطفولة املبكرة)املتابعة والتأكد من البطاقات الشخصية للمسئولين عن نقل الطالب بالسيارات الخاصة  .10

 ه/مؤهالته. القيام بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهام .11

   ......................................................... اسم املكلف: 

ـــع:                                                     .............................................................التوقيــ

   يعتمد مدير املدرسة :               

 سم  اال        
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 

 قرار التكليف 

    

 عامل الخدمات بشــأن: 

 دراس يعام      املدة: هـ        1444/   01 /      التاريخ:   ...............                           اليوم: 

 االسم  رقم السجل املدني

  

   : ..................................................   املدرسة  أنا مدير

ه ، والقاض ي بمنح مديري املدارس 1437 /4 /1وتـاريخ 37617168بنـاًء علـى الصالحيات املمنوحة لنـا والـواردة بقـرار معـالي وزيـر التعلـيم رقـم 

 إلى ما ورد في الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر  
ً
 بمشيئة هللا  ما يلي :     وبمقتض ى النظام ، نقرر 1442الصالحيات املرفقة بالقرار واستنادا

   1442الدليل التنظيمي ملدارس التعليم العام الصادر ب وفق املهام واملسؤوليات الوظيفية....................  / عامل الخدماتتكليف 

 هـ         1444/  01 /  وما يصدر من تعاميم للعام الدراس ي

 الحفاظ على نظافة املدرسة وتقديم الخدمات العامة.بهدف 

 علمنا بأنك على قدر هذا األمر.مع 

 فإننا نوصيك بتقوى هللا تعالى في السر والعلن وهللا املعين لك في أمر ك.   

 .. مويرعاكم وهللا يحفظك  متعاونك  مشاكرين لك

   ......................................................... اسم املكلف: 

     .............................................................التوقيـــــع: 

 

 يعتمد مدير  املدرسة :                                         الختم    

 االسم:                                                                                                                                                    

 

 

  

 صورة للوكيل مع التحية والتقدير.   ✓

 صورة مللفه  .   ✓

 .   القرارات  املدرسيةاألصل في ملف  ✓
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بمكة المكرمة                     

هـ1444 توزيع املهام والتكليفات اإلدارية  

 
 

 عامل اخلدمات 
 عامل الخدمات الوظيفي  املسمى 

 املدرسية  شؤونلوكيل املدرسة ل االرتباط التنظيمي

 - تجاهه  املسؤولون 

 الحفاظ على نظافة املدرسة وتقديم الخدمات العامة.  الهدف 

 يجيد القراءة والكتابة املؤهالت والخبرات املطلوبة

   :الوظيفية والمسؤوليات المهام

افذ واألنوار واملكيفات واملراوح   .1 إقفال األبواب الداخلية )داخل املدرسة والنو القيام بفتح و

 ومحابس املياه. 

افقها ودورات املياه.  .2 أفنية املدرسة وممراتها ومر  القيام بأعمال النظافة في الفصول و

 أعمال الضيافة إلدارة املدرسة.  وتقديم   ز يتجہ  .3

 القيام بنقل املعامالت واألوراق داخل املدرسة، لتسهيل عمل كل من الهيئتين اإلدارية والتعليمية. .4

 من خلو املدرسة في نهاية وقت الدوام.  التأكد .5

 .بأي مهام يكلف بها من املسؤول املباشر يتناسب مع مهامه/مؤهالته القيام  .6

 

    ......................................................... اسم املكلف:                                   

ـــع:                                                     .............................................................التوقيــ

   يعتمد مدير املدرسة :                                                                             

 االسم  

 


